
Beste mensen, 

  

Op zondag 19 april aanstaande organiseren wij een zaaidag in de Blokhut, Wilhelminapark in Rijswijk.  

U bent van harte uitgenodigd!   

Het programma en de flyer vindt u hieronder en in de bijlage. Zou u alstublieft deze email aan familieleden, 

vrienden, collega’s en buren willen doorsturen? Alvast onze dank.  

  

Met vriendelijke groet, 

Imkerfamilie Nguyen  

  

    

 

 Zaaidag 19 april 2015  
 

13.00 – 17.00 u  

Helpen met zaden uitzaaien en jonge planten planten  

  

 
  

Vaak hebben wij het over de oogst gehad. Nu is het tijd om te zaaien. Alles wat groot is, begon ooit klein.  

Zaadjes kiemen. En in het voorjaar groeit er altijd iets… 

  

In de afgelopen zomer hebben wij verschillende zaden verzameld van de planten die in de Natuurtuin en in het 

Wilhelmina park groeiden en bloeiden. Ook van de zeldzame Bolderik, een bedreigde plantensoort die vroeger veel 

voorkwam in de akkervelden en sinds de vorige eeuw bijna verdwenen is. Deze zaden liggen voor u klaar. U vindt 

altijd een geschikte plek in de buurt om ze verder te helpen zaaien. Erg mooi om ze in bloei te zien, en daarnaast 

fijn voor vele soorten insecten, waaronder de honingbijen. 

  

Kinderen kunnen een kleine zaad-zak leren vouwen en een zaad-bom maken! Neem 

hiervoor gebruikte eierdozen mee.   



U kunt ook jonge planten van rondom de bijenstand krijgen zoals de daslook, de longkruid, de aronskelk, de 

gewone marjolein (oregano), de guldenroede, de centauren, de citroenmelisse, en vele andere soorten. 

Wij hebben ook jonge pronkbonen voor u geplant, een ouderwetse groentesoort. Verder worden er zaaitips gegeven 

door IVN natuurgidsen. Uiteraard horen wij ook graag uw tips.   

  

  

14.00 – 14.45 u  

Lezing door de Delftse stadsfilosoof Hubertus Bahorie 

   

   

  

Hubertus Bahorie heeft regelmatig in de Delftse kranten en in de Nieuwsbrief gepubliceerd. In 2014 nam hij de 

uitdaging aan om de eerste stadsfilosoof van Delft te zijn, voor een periode van 4 jaar. 

Recent heeft hij alle inwoners van Delft opgeroepen om mee te doen aan het experiment ‘Goede daden 

vermenigvuldigen’! Daarover kunt u meer informatie vinden op deze website: www.stadsfilosoof.nl  

 

Zijn positieve aanpak en betrokkenheid spreken ons aan. Op onze uitnodiging zal hij een lezing geven naar 

aanleiding van het thema Zaaien. 

  

  

15.00 – 15.45 u 

Wandeling in de Natuurtuin met IVN natuurgidsen Elly Herbschleb en Marcel Hulscher 

 
Op het uur van de wolf spelen de jonge hazen weer op het grasveld voor de Blokhut. De bosuil op de oude grote 

wilg is er vandoor gegaan, sinds twee weken niet meer gezien. De wilgen in de percelen voor de bijenstand staan 

binnenkort in bloei. Groepjes longkruid hebben afwisselend roze en paarse bloemen. De eerste hommelkoninginnen 

vliegen er brommend bovenop, traag van bloem naar bloem….  

 

Als trouwe bezoekers van de Natuurtuin kunnen Elly Herbschleb en Marcel Hulscher goed over de verborgen 

bijzonderheden van deze tuin vertellen. Zij zijn beide leden van het Instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid IVN. Zij zullen onze wandeling door de tuin begeleiden en over hun bevindingen vertellen. Er ligt 

altijd iets moois in het verschiet!    

  

Tot zondag 19 april in de Blokhut. 

  

Met vriendelijke groet,  

imker Hung Nguyen   

http://www.stadsfilosoof.nl/


  

     

   

 

PS 1: De Blokhut en de bijenstand zijn te vinden in de Natuurtuin binnen het Wilhelminapark in Rijswijk ( GPS : 

Hazepad 5, Rijswijk )  

Let op: sinds november 2014 is de ingang van het park gewijzigd ( 100 meter richting Delft verschoven). U 

merkt het vanzelf!  

  

Met de auto of de fiets: vanaf de Carpool parkeerplaats bij de ingang aan de Prinses Beatrixlaan, Rijswijk neemt u 

het Hazepad. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand de Natuurtuin met de Blokhut. 

 

Met het openbare vervoer: Vanaf het station Rijswijk loopt u langs de Klaroenstraat, voorbij een nieuwe grote flat, 

het park in. Dan rechtsaf na 300 meter. De Blokhut ziet u aan de linkerkant. 

 

  

 

PS 2: In de Blokhut kunt u honing proeven en kopen. Een pot van 450 gram is 4 euro. Een pot van 250 gr is 

2,5 euro. Een pot walnoot pasta van 250 gr is 4 euro.    

Met de opbrengst ondersteunen wij kleinschalige hulpprojecten van de stichtingen  

  

Open Hart http://www.stichtingopenhart.nl/ en  

Child Surgery Vietnam http://www.childsurgery-vietnam.org/.  

  

Kadotip: een potje honing is een goed alternatief voor een bos bloemen!  

 

  

  

  

      

http://www.stichtingopenhart.nl/
http://www.childsurgery-vietnam.org/

